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BOKRÉTAÜNNEP MÁRCIUS VÉGÉN
ÉPÜL A FOGADÓ- ÉS A TECHNIKAI ÉPÜLET A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYÁN

 A technikai épület kivitelezése már a kétharmadánál tart, míg a
fogadóépület szerkezetépítését nemrég kezdték meg. A jármûipari tesztpálya valamennyi elemén is dolgoznak szakemberek, így a
kezelhetõségi pálya kialakításán is.
– AL –
A fogadóépület kivitelezését november elején kezdték meg a földés alapozási munkákkal, melyek
nagy részével az év végére végeztek is, tájékoztatta a sajtó munkatársait Bérczesi Tibor, a ZÁÉV Zrt.
projekt fõmérnöke a helyszíni bejáráson. Most a szerkezetépítésen
dolgoznak, ami várhatóan február
végére, március elejére lesz kész.
Úgy tervezik, hogy az acélszerkezet bokrétaünnepét március vége
felé megtarthatják. Mint mondta, a
fogadó- illetve technikai épület kivi-

telezésén 50–70 ember dolgozik
jelenleg, mintegy nyolc szakmában. Ez a létszám a munka elõrehaladtával növekedni fog, ahogy a
szakmunkák is. A fogadóépület déli és északi oldala üvegszerkezetû
lesz, déli oldalát emellett egy Z
betût formáló építészeti elem is díszíti majd. A jármûipari tesztpálya
reprezentatív épületeként bemutató- és konferenciatermeknek, valamint irodáknak ad helyet.
– A jármûipari tesztpálya elektromos és autonóm jármûvek tesztelésére alkalmas laboratóriuma
elõtt állunk – mutatta be a techni-

kai épületet Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Mint fogalmazott, ez a tesztpálya titkos kamrája, ahol a mérnökök saját fejlesztéseik tesztelését végzik majd.
A 2100 négyzetméteres technikai épület déli szárnyában irodákat, közepén háromállásos mûhelyt kamionok, míg északi szárnyában 16-állásos mûhelyt alakítanak ki személyautók számára. Az
irodai rész szerkezete, dobozolása
már elkészült, belül a gépészeti
szerelési munkák zajlanak. Ha az
idõjárás nem szól közbe, akkor a
másik két épületrész is tetõ alá kerülhet néhány hét alatt. S itt is folytatódhat a munka a nyílászárók behelyezésével és a gépészeti szerelésekkel.

FÉLNI TELJESEN OKÉ DOLOG!
FÉLELEMRÕL ÉS MANIPULÁCIÓRÓL AL GHAOUI HESNÁVAL

 Mi a félelem, és hogyan hozunk emiatt olyan döntéseket,
amik alapvetõen nem jellemzõk
ránk? Azzal együtt, hogy félni
teljesen oké dolog. Nem gyávaság. Némi odafigyeléssel és a
szituációk helyes kezelésével
pedig pozitív dolgokat is ki lehet hozni ebbõl a nem kellemes
érzésbõl.
– pet –
Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíró volt a Zalaegerszegi Nõi
Szalon és a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár vendége a közelmúltban. A népszerû televíziós

Tóth Renáta, Al Ghaoui Hesna és Balaicz Zoltánné

Bérczesi Tibor és Vigh László a leendõ fogadóépület elõtt.

személyiség Félj bátran címû kötete kapcsán látogatott el a megyeszékhelyre. A szerzõvel Balaicz Zoltánné Edit, a szalon vezetõje beszélgetett.
A Magyarországon született,
apai ágon szír származású, KözelKeletet és az afrikai krízisövezeteket megjárt haditudósító azért kezdett el foglalkozni a félelem témájával, mert rengetegszer tették fel
neki a kérdést egy-egy utazás
kapcsán: nem fél-e? Mikor erre azt
válaszolta, hogy dehogynem, akkor úgy érezte, az emberek csalódnak benne. A nemégiben megjelent könyvével valójában egy
missziót vállal: arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy félni oké, a
félelem természetes dolog, nem
véletlenül nem tûnt el az evolúció
során. Õ is félt, mikor a háborús
övezetekbe utazott, de a kíváncsisága sokkal erõsebb volt ennél. A
kötetben személyes tapasztalatait
és a téma tudományos kutatásainak eredményeit foglalta össze.
(Folytatás az 5. oldalon.)

CÉL A „ZÉRÓ HULLADÉK”
KÉTSZÁZ TELEPÜLÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÁT KORSZERÛSÍTIK
 Zalaegerszeg, Lenti, Hévíz és Keszthely vonzáskörzetében mintegy 200 település hulladékgazdálkodási rendszerét korszerûsítik a
megyében. A 3,5 milliárd forint európai uniós forrással támogatott
beruházásról az egerszegi városházán tartottak sajtótájékoztatót.
– AL –
A projekt célja, hogy az északzalai településeket érintõen olyan
hulladékgazdálkodási rendszert
alakítsanak ki, melynek révén
csökken a tárolókba lerakott hulladékok mennyisége, mondta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Mint fogalmazott, az
elmúlt évtizedekben a szelektív
hulladékgyûjtésre koncentráltak,
ma már viszont, hogy energetikailag is hasznosítható legyen a
hulladék. A zalaegerszegi hulladéklerakó válogatórendszerének

márciusra elkészülõ, mintegy 1,4
milliárd forintos technológiai korszerûsítéséhez is kapcsolódik az
újabb 3,5 milliárdos fejlesztés.
Az összegbõl 2,3 milliárd forint
Vigh László országgyûlési képviselõ választókörzetét érinti. Azt
mondta, az új hulladékfeldolgozási rendszerrel a ma még deponálásra szánt hulladékmennyiség,
ezáltal a környezeti terhelés is jelentõsen csökkenhetõ. A kormány
rezsicsökkentési programjának
köszönhetõen hat éve nem emelkedett a hulladékszállítás díja.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

200 MILLIÓ BETEGBIZTONSÁGRA CÉL A „ZÉRÓ HULLADÉK”
A KÖVETKEZÕ ÖT ÉVBEN IS DR. HALÁSZ GABRIELLA A FÕIGAZGATÓ KÉTSZÁZ TELEPÜLÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSÁT KORSZERÛSÍTIK

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház 200 millió forint összegû támogatást nyert a betegbiztonság fejlesztésére. A projekt eredményeképpen többek közt a fekvõbeteg-osztályokon általános és
speciális higiéniai fejlesztések valósulhatnak meg, és egységes
betegazonosító rendszert alakítanak ki. A nyertes pályázat részleteirõl sajtótájékoztató keretében számoltak be.
– vadas -–

kapniuk. „Az eredményt nem költségmegszorítással hoztuk létre, a
Vigh László országgyûlési kép- szakmai ellátásból pénzkivonás
viselõ, miniszteri biztos, dr. Sifter nem történt az elmúlt három évRózsa kormánymegbízott, Balaicz ben, hanem kihasználtuk a finan-

Fotó: Seres

Zoltán polgármester és dr. Halász
Gabriella, a kórház fõigazgatója
szólt az intézmény elmúlt évi munkájáról és az idei évi feladatokról.
A sajtótájékoztatón valamennyien
gratuláltak a fõigazgatónak, miután megkapta a következõ öt évre szóló kinevezését. A zalaegerszegi megyei kórházban az elmúlt
évben 757 ezer járóbeteget és 40
ezer fekvõbeteget láttak el. Az orvosok létszáma 286, míg mellettük
1260 egészségügyi szakdolgozó
látja el a feladatokat.
Dr. Halász Gabriella utalt arra,
hogy 2015-tõl vezeti az egészségügyi intézményt, amely akkor még
a kiemelt adóssággal rendelkezõ
kórházak között volt, ma pedig lejárt tartozásra a konszolidációban
mindössze 60 millió forintot kellett

szírozás pozitív változásait és
megtaláltuk belsõ tartalékainkat” –
fogalmazott a fõigazgató. A következõ évek legfontosabb céljai között említette a betegellátást, azt a
munkát, ami a betegek közérzetét,
elégedettségét és gyógyulását
szolgálja. Meg kell szüntetni az évtizedes hiányosságokat, hogy az
ellátást a mai elvárásoknak megfelelõen lehessen szervezni. Sikerként értékelik, hogy az elmúlt
három évben a várólisták az egyharmadára csökkentek, így ma a
kórházban például egy csipõprotézis-mûtétre nyolc hónapnál nem
kell többet várni. Ugyanakkor sokat kell tenni még az elõjegyzési
rendszer megújításában, ebben
nem tudtak új eredményt elérni.
„Vannak természetesen adós-

ságaink, van néhány diagnosztika,
ahol hosszú a várólista, de már
megkezdtük például egy új ultrahang-készülék beszerzését is,
hogy a jövõben még egyet be tudjunk állítani a járóbeteg-ellátásban” – tett ígéretet dr. Halász Gabriella. Szólt az orvoshiányról, ami
nem zalaegerszegi probléma, és
komoly erõfeszítést igényel a
megfelelõ orvosi létszámot minden szakmában biztosítani. „Szeretnénk a fiatalokra koncentrálni,
tanulmányi szerzõdéseket kötünk,
a szakorvosjelöltek tudományos
munkáját is támogatjuk. Az ápolók
esetében ma már száz fölött van
azon ápolótanulók száma, akikkel
tanulószerzõdést kötöttünk, és a
kórházon keresztül kapják az államilag biztosított ösztöndíjat.” –
mondta.
Végül a betegbiztonság fontosságát emelte ki dr. Halász Gabriella.
„Világszerte sokat beszélünk arról,
hogy a nozokomiális fertõzések komoly kockázatot jelentenek a kórházban, ahol nagyon sok bacilus,
kórokozó van jelen, nagyon sok kórokozó válik rendkívül ellenállóvá, tehát itt különösen nagy hangsúlyt
kell fektetni a higiénés feltételek betartására. Ebben segít a most nyert
pályázat” – hangzott el.

DK: TAO-PÉNZEK

 „A Demokratikus Koalíció meggyõzõdése, hogy a sportegyesületek tao-támogatása a csalások egyike” – fogalmazott a párt sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán megyei közgyûlési képviselõ. Hozzátette: a DK azon dolgozik, hogy kiderítse, mire mentek el a magyar adófizetõk milliárdjai a magyar sportklubokban.
Keresztes Csaba, az 1-es választókerület elnöke bejelentette,
hogy közérdekû adatigényléssel
fordulnak a ZTE kosárlabda klubhoz. Választ várnak arra, hogy a
klub összesen mennyi támogatást
kapott és a ezt pontosan, tétele-

sen mire fordította. Elmondta: a
zalaegerszegi kosárlabdacsapat
az elmúlt évben szép sikereket ért
el, a csapat megérdemli a támogatást, a fejlesztéseket. Ezért is szeretnék tudni, hogy a kapott több
mint egymilliárd forint valóban
sportra,
utánpótlás-nevelésre
ment el, és nem más érdekeket
szolgált.
„Tiszta ügyeket és tiszta zsebeket” szeretnének, mondta Keresztes Csaba, aki a párt programjából
idézve leszögezte: amennyiben
pártjának lehetõsége lesz, megszüntetik a kiemelt látványsportok
jól tudja használni. De a mi dol- tao terhére való támogatását, a
gunk fõként nem a tanácsadás, rendszer haszonélvezõit pedig elhanem a meghallgatás. Ezért is számoltatják.
fontos az ügyelõk részérõl az empátia, a tolerancia, amit egy elõzetes beszélgetésen próbálunk felmérni. Mert tudni kell arra a lelki
2018. február 15-én (csüsíkra, szintre menni, ahol a hívó
törtökön) 17.30-kor a Három
éppen van. Ezt meg lehet tanulni.
Minden hónapban tartunk esetKívánság étteremben (Pemegbeszéléseket, illetve kéthatõfi u. 26.) Z. Kárpáti Dániel,
vonta szupervíziót a lelki terhek
a Jobbik alelnöke és Benke
csökkentésére.
Richárd, a Zala 1. vk. országJelentkezõket
várnak
a
gyûlési képviselõjelöltje lazme25zme@gmail.com címen. Illetve a szolgálat minden telefonról
kossági fórumra várja az éringyenesen hívható a 116-123-as
deklõdõket.
számon.

LELKI ELSÕSEGÉLY

(Folytatás az 1. oldalról.)
A beruházás is azt szolgálja,
hogy ez még évekig így maradjon, hangsúlyozta.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ választókörzetében 1,2
milliárd forint értékben valósul
meg ez a fejlesztés. Kiemelte a
térségi együttgondolkodás fontosságát, ami egy gazdaságos
mûködtetésû, egységes hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését
teszi lehetõvé. Fontosnak tartotta
megjegyezni azt is, hogy a beruházás nem a lakosság pénzébõl,
hanem európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke történelmi pillanatnak nevezte a bejelentést, mert
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, valamint a Modern városok program beruházásait is beleértve soha ilyen nagy

összegû forrás, ennyire koncentráltan még nem érkezett a megyébe. A beruházás részleteirõl elmondta, Zalaegerszegen, Lentiben, Keszthelyen korszerûsítik a
meglévõ
hulladékfeldolgozók
technológiáját gépek, eszközök és
jármûvek beszerzésével. Hévízen
új hulladékudvart, Zalabéren pedig
új hulladék-elõkezelõ csarnokot létesítenek a technológiai fejlesztés
és a gépbeszerzés mellett.
Bali József, a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója azt mondta: olyan
fejlesztéseket valósítanak most
meg, amelyekkel a lakosság közvetlenül nem találkozik, de hoszszú távon a hulladékkezelés biztonságát szolgálja. A „zéró hulladék” elve szerint az a cél, hogy az
újrahasznosítás mellett az energetikai felhasználásra történõ elõkészítést is elvégezze az új rendszer.

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK A TELEFONOKHOZ
 Önkéntesek jelentkezését várják a Zalaegerszegi Lelki Elsõsegély telefonszolgálathoz. A leendõ ügyelõk számára ingyenes,
100 órás felkészítõ tanfolyam indul február végén, ismertette
Zaleczky Elza, a szolgálat vezetõje.
– b. k. –
A Zalaegerszegen 1989 óta
mûködõ önkéntes szolgálat, mely
elsõsorban az öngyilkosság megelõzésére jött létre, mind több hívást fogad az utóbbi években.
Emiatt szükséges a létszámbõvítés, mondta Zaleczky Elza.
– Sok hívásunk van és ehhez
kevesen vagyunk. Az ügyelõk terheltségét csak úgy lehet csökkenteni, ha nõ a tagság.
– Kiket várnak?
– Mindenképpen érett személyiségeket. Jellemzõen ez nem a
nagyon fiataloknak való tevékenység, persze kivétel mindig akadhat. S bár úgy gondolják, ez kifejezetten nõknek való feladat és
többségében valóban õk dolgoznak nálunk, a férfi kollégák is remekül megállják a helyüket.
Egyébként a mûködésünk titkos, a
hívók és az ügyelõk számára is
anonimitást biztosít.
– Milyen ügyekben telefonálnak leggyakrabban?
– Magányosság, párkapcsolati

problémák és újabban már a munkahelyi terheltség miatt is. Mindenki hívhat minket, a fellépésünk
azonban egységes, vagyis, ha valaki számára a kommunikáció
szinte egyetlen formája a panaszkodás, ott vigyázni kell, hogy a
gondok mélyítése helyett más
irányba tudjuk lendíteni a beszélgetést.
– A képzésen a sokféle várható problémára, a hívók személyiségére, a reagálásokra fel
lehet készülni?
– Kiváló szakember tartja a
képzést, melyben helyet kap az
önismeret, a párkapcsolatok, a
gyereknevelés, egyéb családi
ügyek, serdülõkori problémák,
személyiségfejlõdés, krízishelyzetek, közte a gyász és persze az
öngyilkosság megelõzése. Ezzel
a tudással felvértezve aztán van
egy úgynevezett „beválási idõ”,
azaz próbaidõ, mert lehet, hogy
elméletben minden nagyon jól
megy, de a gyakorlatban kevésbé.
A tanultakat egyébként mindenki a
saját életében, környezetében is

LAKOSSÁGI FÓRUM

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TÉLI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val
INGYENES ELMÉLET – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv
+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: FEBRUÁR 19. (hétfõ) és FEBRUÁR 21. (szerda) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Aktuális

3

PARTNERVÁLLALATOKKAL A DUÁLIS KÉPZÉSRÕL
A BGE GAZDÁLKODÁSI KAR RENDEZVÉNYÉN

 A duális képzés jó gyakorlatairól szervezett konferenciát a
BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara. A rendezvényre vállalati
partnereiket is meghívták, hogy megosszák a részvevõkkel a
duális képzés jelenlegi tapasztalatait, valamint fejlesztésével kapcsolatos kutatási eredményeiket.
– liv –
A zalaegerszegi kar rendkívül
fontos célkitûzése az, hogy élenjáró, illetve úttörõ szerepet vállaljon
a duális képzésben, hangsúlyozta
Lambertné Katona Mónika dékán
köszöntõjében. Az egyetem 2014
óta biztosít erre lehetõséget, ami
abban az évben pilot projekt keretében volt elérhetõ a pénzügyi és
számviteli valamint gazdasági informatikus szakon. 2015-ben már
akkreditált formában indult el a
duális képzés hat alapszakon a
budapesti egyetemen, a zalaegerszegi karon immár a gazdálkodási
menedzsment alapszakon is. Mint
mondta, az egyetem 2017-ben új
típusú tantervi reformot vezetett
be, melynek lényege, hogy az akadémiai képzésben is hangsúlyosabban jelennek meg a gyakorlati
ismeretek. A partnervállalatokkal
való együttmûködés során a hallgatók az egyetem által generált
projektmunkákban vesznek részt,

amirõl a dékán úgy vélekedett, ez
lehet az a közös találkozási pont,
melynek révén hatékonyan tud
mûködni a duális felsõoktatási
képzés. A továbbiakban a kiválasztás folyamatáról beszélt, mely
során az egyetem önéletrajzot és
motivációs levelet vár el a leendõ
duális hallgatóktól. Továbbá állásbörzét szervez számukra, melyen
a partnercégek már dönthetnek arról, kiket vesznek fel a duális gyakorlati helyekre. Kiemelte, hogy a
hallgatók szívesen vesznek részt
a duális képzésben, mert kapcsolatot építhetnek, szakmai tapasztalatot szerezhetnek. Elõnyei között a jövedelemszerzés is fontossággal bír számukra, miután a
közgazdászhallgatók nagy többsége önköltséges képzésen tanul.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármester, a kar korábbi oktatási dékánhelyettese szintén részt vett a duális képzés 2014. évi bevezetésében, ami akkor az országban elsõként indult el a közgazdászkép-

zésben. Mint mondta, stratégiai
célként határozták meg azt, hogy
a vállalati igényeknek megfelelõ
szakemberek kerüljenek ki az
egyetemrõl. Ezt szolgálja az is,
hogy már az elsõ félévtõl kezdve a
hallgatók dolgoznak is az adott
munkahelyeken. A vállalatok viszszajelzése alapján az ott szerzett
gyakorlati ismereteikrõl is számot
adnak az akadémiai tananyag kikérdezése során.
A rendezvényen a partnervállalatok is elmondták a duális képzésrõl szerzett tapasztalataikat.

ELSÕ OSZTÁLYÚ MÛEMLÉKE A VÁROSNAK

 Megújult a belváros egyik
emblematikus épülete, a Mária
Magdolna Plébániahivatal. A
részletekrõl Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz
Zoltán polgármester és Stróber
László apátplébános számolt
be a helyszínen sajtó képviselõinek.

A polgármester elmondta: a
Modern Városok Program keretében több 10 milliárd forint jut Zalaegerszegen a Mindszenty-programra. Ennek része volt a plébániahivatal felújítása is, mely részben pályázati forrásból, részben
pedig a hívek adományaiból szépülhetett meg.

Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777
www.renaultcsaszar.hu

bazat teljesen szétfagyott, de a kapuzat és az erkély is felújításra
szorult. Ez utóbbi szimbolikus jelentõségû is a hívek számára, hiszen idén lesz 70 éve, hogy a Mária-év rendezvényeinek keretében, Mindszenty az erkélyrõl prédikált. A plébános szerint a megStróber László apátplébános ahol egykor Mindszenty (Pehm) újult hivatali épület elsõ osztályú
hozzátette: egy régi álom valósult József is dolgozott – már nagyon mûemléke a városnak.
A kivitelezõk dolga nem volt
meg, hiszen a hivatal épülete – rossz állapotban volt. A korábbi láegyszerû, hiszen a teljes lábazatot cserélniük kellett, ezenkívül új
nyílászárók kerültek az épületre
és a homlokzati díszeket is felújították – mondta Vigh László országgyûlési képviselõ. Mindezt a
a vakolatjavítás és a festés követte. Az északi oldalon pedig restaurálták a falfülkében lévõ Nepomuki Szent János-szobrot is, illetve a nyugati szárny növénymotívumait és címerdíszét.
A beruházás közel 10 millió forintba került, melybõl 8 és fél millió
forint pályázati forrásból származott, a fennmaradó összeget pedig
adományokból teremtette elõ az
Fotó: – pP –
egyházközösség.

MEGÚJULT A PLÉBÁNIAHIVATAL
– pet –

CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.

Vadvári Tibor alpolgármester, Rózsás Zoltán oktatás- és kutatásfejlesztési koordinátor (Autóipari
Próbapálya Zala Kft.), Lambertné Katona Mónika dékán és Ódor Gábor képzési csoportvezetõ (Flex).
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 02. 22.

Kék zsák: 2018. 02. 23.

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

Üveghulladék gyûjtése: negyedévente, legközelebb áprilisban.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. március 31-ig kétheti rendszerességgel,
páratlan heteken.

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638
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Kultúra

HAZUGSÁGOK KÖRFORGÁSA A STÚDIÓSZÍNPADON
ALTERNATÍV IGAZSÁGOK EGY GYILKOSSÁG KÖRÜL

 Van bûntény, hulla, meg tárgyalás, mégsem klasszikus krimit látunk, hanem sokkal inkább egy vérbeli drámát, keleti filozófiával
fûszerezve. Ahol minden az igazság körül forog. Mert, ha valamit
saját szemünkkel láttunk, vagy ha egy dolgot mi magunk éltünk
át, akkor az biztos, hogy úgy is történt, ahogy. Vagy mégsem?
– pánczélPetra –
A Hevesi Sándor Színház a közelmúltban mutatta be Müller Péter A vihar kapujában címû drámáját a stúdiószínpadon. Itt meg
is állhatunk egy pillanatra némi
magyarázatért, mert a darab tulajdonképpen átiratok átirata. 1950ben
mutatták
be
elõször
Kuroszava Akira japán rendezõ
azonos címû filmjét, melynek
alapjául két – szintén japán – elbeszélés szolgált (a novellák
szerzõje Akutagava Rjúnoszuke
volt). Ezekre a mûvekre támaszkodva írt aztán színpadi átiratot
Müller, amibõl most Gergye Krisztián rendezõ varázsolt látványos
elõadást a színház stúdiószínpadára.

Érdekes, hogy az 1950-es
Kuroszava-filmet a maga idejében
Oscar-díjra jelölték „legjobb látványtervezés” kategóriában, s a
színházi elõadás egyik erõssége
is éppen ez. A rendezõ, valamint
Zöldy Z. Gergely díszlet- és jelmeztervezõ jóvoltából egy precízen megszerkesztett erdõben járunk. A váltakozó fények pedig
olyan sejtelmes színeket és árnyalatokat adnak, hogy a nézõ
gyakran nem is a szövegre, illetve
a történésre figyel, hanem a látványelemekre. Mert az bizony beszippant, mintha magunk is a
színpadon (erdõben) lennénk.
És ha már a történet szóba került: vajon mi sül ki abból, ha egy
Koldust (Ticz András) egy Favágót
(Baj László) és egy Szerzetest

(Madák Zsuzsanna) összefúj a viharos szél a városkapunál, az erdõ szélén? Kiotó közelében vagyunk – az eredeti történet szerint
a 12. században, de lehet ez egy
cyberpunk-sztori is a 2000-es
évek második felébõl – ahonnan mindenki csak menekül a
polgárháború, a járványok és a
pusztulás
miatt.
Menekül
Takehiro (Mihály Péter) és felesége Masakó (Pap Lujza) is,
mígnem Tajomaru, a rabló (Varga Balázs) útjukat nem állja.
A sztori vér egyszerû, mondhatni sablonos: az útonálló a
nõt megerõszakolja, a férjét
meg megöli. Elvileg nem nagy
ügy felderíteni a bûntényt, lebonyolítani a tárgyalást és elítélni
a tettest. Csakhogy a tárgyaláson mindenki (a Favágó, a feleség, a Rabló és a halott szelleme is) mást mond. Mindenki a
saját – önmagának kedvezõ – „valóságot” meséli el; így lehetetlen
felfedni az igazságot. A történet

drámaisága éppen ez, és nem maga a gyilkosság.
Gergye Krisztián táncos-koreográfustól persze valamiféle
mozgásszínházi elõadást vár-

nánk, de ez nem az, legalábbis
nem a hagyományos értelemben.
A szereplõk fák közötti mozgása,

az árokból való ki- és belépés, a
többféle – hol profi, hol direkt elbénázott – kardozós jelenet mind
pontos koreográfiát igényel. (Ezt
meg is kapjuk a rendezõtõl, meg a
színészektõl is.) Csakúgy, mint az
elõadás szerkezete, ami (mint egy
tánc) körbe-körbe forog. Ahogy
ebben a „krimiben” nincs nagykabátos nyomozó, úgy nincs lineáris
cselekmény sem. Újra és újra
ugyanazt a történetet látjuk (ráadásul visszafelé haladva az idõben), csak mindig más a mesélõ,
így mindig más a történés is. Per-

har elõl összeverõdött csapat próbálja megfejteni a lehetetlent, de
persze hozzáteszik a maguk keserûségeit is.
De ki mond igazat? Úgy tûnik,
hogy senki. Még a szerzetes sem,
még a szemtanú sem, még a halott szelleme sem. Az igazság kideríthetetlen. És ez elég nyomasztó, sõt idegesítõ. Mert igenis vágyunk rá, pont úgy, mint az õszinteségre, a megnyugvásra. Itt meg
mindenki a saját bõrét (saját, társadalom felé mutatott arcát, presztízsét) menti. Mindeközben felvillannak elõttünk a korabeli Japán
erkölcsi normái, a férfi-nõ viszonyrendszer, a szamurájbecsület. Ha
egyáltalán van értelme errõl beszélni ennyi hazugság vagy folyton változó igazság közepette.
Mert azzal a gondolattal is eljátszhatunk, hogy a maga szempontjából mindenkinek igaza van.
Persze a nagybetûs Igazsághoz
ez sem visz közelebb. Létezik ez
egyáltalán? Vagy apró igazságok
és apró hazugságok körforgását
éljük, és mindenki ebben próbál
helyezkedni, ehhez próbál igazodni a maga „valósága” szerint. Talán azért van remény, hogy egyszer jobb és igazabb világ jön. Jelzi ezt a darabban, hogy a végén
sze a végkifejlet ugyanaz. Lesz találnak egy – még életben lévõ –
egy hullánk, a szépen öltözött csecsemõt, s közben a vihar is
(szamuráj) fajtából. Közben a vi- elül.

FÉLNI TELJESEN OKÉ DOLOG! FORMA, TÛZ ÉS SZÍNES MÁZAK
CSUTI TIBOR TÁRLATA

FÉLELEMRÕL ÉS MANIPULÁCIÓRÓL AL GHAOUI HESNÁVAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az újságíró szerint érdekes,
hogy bár a férfiak és nõk félelemérzete teljesen azonos, az elõbbiek mégsem merik kimutatni érzéseiket az íratlan társadalmi normák miatt. Vagyis a férfiak egyszerûen nem vállalják fel a félelem érzését, mert gyávának tartanák õket. Pedig bátor az, aki fél,
ám mégis megtesz valamit. A társadalom ezzel szemben arra szocializál, hogy szüntessük meg a
félelmet, annak ellenére, hogy az
érzés sok dologban segíthet is.
Kihozhatja belõlünk a maximumot, gyors és határozott döntésekre sarkallhat és segíthet kilépni a komfortzónából. A félelem tulajdonképpen egy iránytû, hogy
merre induljunk az önismeret útján.
Az evolúciós alaphelyzet, vagyis az „üss, vagy fuss” késztetés
(beleálljak a harcba, vagy elmeneküljek), nem változott az évezredek során. A környezetünk viszont
annál inkább. Komfortosabb lett az
életünk és a félelmet igyekszünk
eltolni, eltávolítani magunktól. Fõleg, mert mindent irányítani, kontrollálni akarunk. Hesna szerint ezt
kellene valahogy a fejünkben áthangolni, és tudomásul venni:
nincs mindenre garancia.
A kutatásokból az is kiderül,
hogy manapság már nem a haláltól félnek leginkább az emberek,
hanem a mások elõtti megnyilvá-

nulástól, vagyis leginkább a megszégyenüléstõl, az ego halálától.
Amire nyilván ráerõsít az interneten, illetve a közösségi oldalakon
látható millió „tökéletes” élethelyzet, profilkép.
Az újságíró úgy véli, hogy a félelem a legjobb manipulációs eszköz mind a politika, mind az üzleti
élet számára. Nincs olyan téma
vagy termék, ami ne lenne átitatva
félelemmel. Legyen szó migránsokról vagy a „bifidus essensisrõl”. Külpolitikai újságíróként is
sokszor tapasztalta azt, hogy a
média nem valós képet közvetít a
háborús zónákból, hanem egy
torz, alternatív „valóságot”, ami
manipulálja a nézõket. Televíziós
munkái során õ mindig arra törekedett, hogy több szemszögbõl
közelítsen a dolgok felé. Mert az
nem jó, amikor az emberek csak
ülnek a maguk számára igaznak
vélt valóságban, a „véleménybuborékjaikban” és nem tolerálnak
más nézõpontokat. Mert félnek,
hogy kirekesztõdnek a véleménycsoportokból.
Al Ghaoui Hesna másik miszsziója az, hogy felébressze az emberekben az empátia, tolerancia
iránti igényt. Ezért is lett a Hõsök
tere kezdeményezés nagykövete.
Ez tömörítve arról szól, hogy ne legyünk birkák. Vegyük észre, ha
manipulálni akarnak minket, és
bátran álljunk ki másokért és magunkért!

 Hagyomány és megújulás, õsi mesterség és kreatív szellem.
Csuti Tibor fazekas, népi iparmûvész alkotásaiból nyílt tárlat az
Apáczai Mûvelõdési Központban.
– pet –

tezik, így születnek különleges színû és díszítésû – legújabban tollA Forma és a Tûz játéka címû és lószõrmintás – munkái.
kerámiatárlat a Kultúrházak éjjelA tárlat március 22-ig látogatnappal elnevezésû országos prog- ható.
ramsorozat részeként nyílt meg.
Csuti mûvei meghökkentenek és
megállásra késztetnek, ugyanakkor magukon hordozzák a fazekasság, a korongozás tradícióit is
– mondta a tárlatot megnyitva
Prokné Tirner Gyöngyi, a gébárti
Kézmûvesek Házának vezetõje. A
most bemutatott kollekció régi és
új is egyszerre, hiszen hagyományos népi fazekak, valamint rakutechnikával készült edények, illetve magastûzû kerámiák egyaránt
megtalálhatók a kiállítótérben. Ez
utóbbiak az elmúlt két év kísérleteinek eredményei. Az alkotások
használati tárgyak is; ezért funkcionálisak, könnyedek, ha megkocogtatjuk õket, akkor pedig csilingelnek. Lelkük van, szólnak hozzánk – hangzott el.
Csuti Tibor elmondta: célja,
hogy a mai kor igényeinek megfelelõ cserepeket hozzon létre.
Újabb munkáit – bár azok is korongozással készülnek – már nem a
hagyományos fazekastechnikák
ihletik; inkább egyfajta iparmûvészeti vonalat képviselnek. A mázzal és a hõfokokkal játszik, kísérle-

Fotó: – pP –

www.ladacsaszar.hu

LADA Császár
8500 Pápa, Külsõ Veszprémi út 52. Tel.: +36 89 510 650
7400 Kaposvár, Vásártéri u. 6. Tel.: +36 82 555 958
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Városháza

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti háziorvosi
rendelõk felújítása befejezõdött.
A VII. sz. háziorvosi körzethez tartozó páciensek ellátását dr. Keglovics Bernadett háziorvos
2018. január 29-tõl Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u.
13. szám alatti orvosi rendelõben végzi a korábban
megszokott rend szerint.
A XXII. sz. háziorvosi körzethez tartozó páciensek ellátását dr. Gorza Éva Mária háziorvos
2018. február 12-tõl Zalaegerszeg, Wlassics Gy.
u. 13. szám alatti orvosi rendelõben végzi a korábban megszokott rend szerint.
Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a
Központi Orvosi Ügyelet Botfy utcai épületének fel-

újítása miatt, az ott ideiglenesen elhelyezett 19. és
20. sz. védõnõi körzetek (Andráshida városrész)
gondozottjai részére az önálló védõnõi tanácsadást Tonkáné Lang Anikó és Molnár Ilona Andrea
területi védõnõk 2018. január 25-tõl elõreláthatólag
2018. április 30-ig Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
szám alatti helyszínen, az épület északi felében lévõ védõnõi helyiségben végzik.
Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt a már ismert telefonszámokon, a hirdetményekbõl, vagy a helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges
változásokról tájékozódjanak!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MEGVÁLTOZOTT
HELYSZÍNEN, 2018. FEBRUÁR 1-TÕL!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK
BETÖLTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– könyvtár szakos egyetemi végzettség, vagy egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fõiskolai könyvtárosi képzettség,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– egy idegen nyelv ismerete, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,
– legalább ötéves könyvtári szakmai gyakorlat,
– a könyvtári minõségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezetõi beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben vesz részt, és azt igazolja,
– vezetõi gyakorlat.

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti Központi Orvosi
Ügyelet épületének felújítása elkezdõdik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1-tõl, elõreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási
munkák idõtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia) vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. és Deák Ferenc tér 6.

A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M.
u. 1. sz. alatti Rendelõintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelõben, felnõtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú
rendelõben történik.
Megközelítés ügyeleti idõben a Dózsa liget felöli
bejáraton lehetséges. A változás az ügyeleti idõ
megszokott rendjét nem érinti, az ügyeleti ellátás

munkanapokon: 16.00 órától, másnap 8.00 óráig,
hétvégén: szombat 8.00 órától hétfõn 8.00 óráig
vehetõ igénybe.
Kérjük a lakosságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás igénybevétele elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a megszokott telefonszámon, a hirdetményekbõl, vagy a helyszínen kifüggesztett útmutatás alapján tájékozódjanak!

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: (92) 321-000

2018. FEBRUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.
FEBRUÁR hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2018. 02. 19.

13–16 óra

2018. 02. 20.

13–16 óra

2018. 02. 21.

13–16 óra

2018. 02. 22.

13–16 óra

2018. 02. 21.

13–16 óra

2018. 02. 22.

13–16 óra

2018. 02. 19.

13–17 óra

2018. 02. 20.

7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2018. 02. 08.

7–17 óra

Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola

2018. 02. 12.

7–17 óra

Ady-iskola

Báthory István Szakgimn.

2018. 02. 22.

11.30–13 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2018. 02. 19.

7–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2018. 02. 21.

7–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2018. 02. 14.

13–17 óra

Petõfi-iskola

2018. 02. 15.

7–13 óra

2018. 02. 13.

13–17 óra

2018. 02. 14.

7–13 óra

2018. 02. 19.

13–16 óra

2018. 02. 20.

13–16 óra

2018. 02. 21.

13–16 óra

2018. 02. 22.

13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2018. 02. 19.

10–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2018. 02. 13.

7–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2018. 02. 08.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn.

2018. 02. 08.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola

Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.

SZEDÉS HELYE

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Ügyfélfogadás:

H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. MÁRCIUS 8.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2018. április 1-je, a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2023. március 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) és elektronikus úton a bartlandrea@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

Kovács Károly Kollégium

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

Kovács Károly Kollégium

ELMARAD AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Eötvös-iskola

Báthory-szakgimnázium

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. február 13-án, kedden,
a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán az
ügyfélfogadás elmarad.
Megértésüket köszönjük!

A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT,

A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,
A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR
CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS A

CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK”
NYUGDÍJASKLUB

ÖNT
KEDVES CSALÁDJÁT A

SZERETETTEL MEGHÍVJA

ÉS

CSÁCSBOZSOKI
TÉL – 2018
PROGRAMJAIRA.

Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Személyesen:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. MÁRCIUS 4.

Teleki Blanka Kollégium

PÓTBESZEDÉS: 2018. FEBRUÁR 26. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA

Egyéb ügyintézés:

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a könyvtár képviselete, a könyvtári munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

2018. FEBRUÁR 23. – PÉNTEK
Izsák-napi programok az iskola
névadója emlékére.
8.00 Izsák-napi megemlékezés
és koszorúzás
Helyszín: Izsák-iskola aulája
13.15 Interaktív vetélkedõ Izsák
Imre életérõl, munkásságáról – felsõ tagozatos
diákoknak
Helyszín: Izsák-iskola aulája
13.15 Játékos feladatok az alsó
tagozatosok számára.
Helyszín: Izsák-iskola tornaterme.+
IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.
Tel.: (92) 511-926
HTTP://www.izsakimrealtalanosiskola.hu
CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ
KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT
TEL.: 30/408-9824
HTTP://www.kereszturyvmk.hu

Folyamatosan értesülhet településrészünk
aktuális programjairól az interneten is:
http://csacsbozsok.simplesite.com vagy
https://www.facebook.com/csacsbozsok
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A KÖZÉPHÁZNAK VAN REALITÁSA A CÉL: MINDENÁRON VISSZAJUTNI
ZTE KK: NAGY BRAVÚR LENNE AZ ISMÉTLÉS

 A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata a tavalyi NB I-es bajnokság hasonló idõszakában is megközelítõleg úgy állt, mint most.
Azzal a különbséggel, hogy akkor kevesebb nem várt vereséget
szenvedtek. Idén több fiaskó csúszott be, ami közül leginkább a
Kecskemét és a Paks elleni hazai vereség a fájó. Tavaly remek alapszakaszbeli hajrát produkált a csapat, úgy jutott a középszakasz
felsõházába. Idén még nagyobb bravúr kellene az ismétléshez.
– Az idei eddigi szereplésünk
reálisnak mondható – vélekedett
Bencze Tamás vezetõedzõ. – A tavalyi idényünk extra volt, a mostaniban nem találtuk el elsõre a légiósokat, közülük mindössze
Radics vált be. Az elsõ két hazai
mérkõzésen kikaptunk, az ott elvesztett pontok nagyon hiányoznak. A légióscserék mindenképpen visszavetették a csapatot. Az
irányító poszt kulcspozíció, Kinney
remélhetõen egyre jobb teljesítményt nyújt majd itt. Radics mellett
kitartottunk, õ bizonyítja, hogy
megérte.
– Az eddigi szereplés alapján
hogyan látja, van realitása a középszakaszbeli felsõháznak?
– A realitás azt mondatja velem, hogy a középszakaszt a középházban kezdjük. A matematikai esély megvan számunkra. Ami
annyit jelent, hogy a hátralévõ fordulókban jóformán csak a végén,
Szolnokon kaphatunk ki, ami nem
kis feladat számunkra. Tavaly sikerült a bravúr, remek hajrával hat

mérkõzést nyertünk sorozatban.
Több mint hét mérkõzés van hátra,
egy biztos, nem adjuk fel, de az reális, hogy a középházban folytatjuk az alapszakasz után.
– A bajnokság mellett ott a
Magyar Kupa, ahol végül is az
elsõ körben egy verhetõ ellenfelet kaptak...
– A Paks sem tûnik könnyû el-

lenfélnek, annak ellenére, hogy
otthonukban nagyon megvertük
õket. Nekünk akkor minden bejött,
több ZTE-játékos dobott 10 pont
felett. Mindent bele kell adnunk az
elsõ mérkõzésen, utána a válogatott vb-selejtezõje miatt szünet jön.
Lesz idõnk a regenerálódásra, a
pihenésre. Egy biztos, a kupában
három gyõztes mérkõzéssel lehet
jó eredményt elérni. Mindent megteszünk, hogy ez sikerüljön.
– Térjünk vissza a bajnokságra... Milyen helyezéssel lenne elégedett az idény végén?
– Ha az elsõ hatban végeznénk, azt mondom, megfeleltünk
az elvárásoknak. A csapatok döntõ többségénél öt légiós szerepel,
ha közülük négynek jól megy a
dobás, mindenhol megszenvedünk a sikerért. Idén több bombameglepetés is akadt. Az utolsó
Sopron alaposan elverte a bajnoki
címre is esélyes Körmendet, de
még folytathatnám a felsorolást..
– Nemrég igazoltak egy játékost a center posztra, véglegesítették is. Tud segíteni?
– Mikovics egyértelmûen jó kosárlabdázó, hasznunkra lehet, az
sem utolsó szempont, hogy gyorsan beilleszkedett és mentálisan is
erõs. Úgy látom, céljaink eléréséhez mindenképpen jó döntést hoztunk.

A TÁMADÓJÁTÉKBAN MÉG VAN JAVÍTANIVALÓ

HATODIK HELYEN ZÁRNÁ AZ ALAPSZAKASZT A ZTE NKK
– A Magyar Kupa 8-as döntõ Az NB I-es nõi kosárlabda-bajnokság túljutott az alapszakasz
felén, a ZTE NKK nõi csapata ígéretes pozícióban fordult a máso- jében ott vannak, a Gyõr az ellenfél. Bravúrra készülnek-e eldik körre, harcban van a 4–6. helyért. Az utóbbit szeretnék
lenük, vagy mindennél fonto„megcsípni” a bajnokság végén is.
sabb a bajnokság?
– A tabellán elfoglalt helyünkkel
– Semmiképp nem úgy me– a Vasas utáni találkozó óta ott a
gyünk neki a kupának, hogy az fel4. helyen vagyunk – elégedett vakészülés a bajnokságra. Ha már
gyok. Pillanatnyi helyezésünk
ott vagyunk, megpróbáljuk a legazonban csalóka. A játék képét
többet kihozni belõle. A Gyõr a tonézve van hiányérzetem – hanvábbjutás esélyese, ha sikerülne
goztatta Gáspár Dávid vezetõa bravúr, akkor szûk játékosedzõ. – Pár mérkõzésen erõsen
keretünk nagy terhelést kapna.
kiütköztek hiányosságaink, ameSokszor mondom a lányoknak,
lyet jó lenne korrigálni a késõbhogy minden a pályán dõl el. Ezzel
biekben. Gondolok itt a Cegléd
a mentalitással ugrunk neki a
elleni mérkõzésre, ki lehet kapni,
Gyõrnek. Inkább szenvedjünk egy
de a hogyannal problémáim volkicsit, hogy miként oldjuk meg a
tak. A Vasas és a BEAC elleni ideregenerációt a három találkozó
genbeli találkozókon is többet kocután, mint hogy simán kiessünk.
káztattunk a kelleténél. Ezen találÖsszegezve: nem adjuk fel a Makozókat magabiztosabban kellett
gyar Kupát.
volna hoznunk.
– A bajnokságban titkon a 6.
– Nyilatkozatait ismerve, álta- ból hiányzik a koncentráció, és az helyet tervezik, de elmondta,
lában a védekezéssel elégedett, ellenfél kemény védekezése sem hogy az alapszakasz második
a támadásokkal kevésbé…
ízlik nekünk. Legnagyobb hiba, fele keményebb lesz, mivel a ri– Továbbra is állítom, hogy a hogy a játékosok a felelõsséget át- válisokhoz javarészt utaznak…
védekezésre kell alapoznunk. Az tolják egymásra. Magyarán, nem
– A Cegléd, a PEAC, a Diósemlített játékelem legyen mindig a mernek vállalkozni. A támadásban gyõr elleni mérkõzésekbõl egyet
stabil pontunk. Azt viszont nem tu- az a személet uralkodik, hogy ne nyernénk. A hazai papírformát az
dom elfogadni, hogy több mérkõ- én rontsam el, hanem a másik. MTK, a BEAC ellen hoznánk, s így
zésen is ennyire ötlettelen legyen Sokat dolgozunk, hogy a helyzet meglehetne a titkon remélt hatodik
a támadójátékunk. Támadásaink- megváltozzon.
hely.

JUNIOR TÁNCOSOK SIKEREI AZ OB-N
 A Gála Társastáncklub
Egyesület junior formációs
csapatai a 2018. február 3-án
megrendezett magyar
bajnokságon kategóriájukban
valamennyien bajnoki címet
szereztek:
–

–
–

–

Gála TE 'Dream' – Telephone:
Társasági táncok kategória I.
helyezés,
Gála TE 'All Ladies' – All of
me: Lányformáció I. helyezés,
Gála TE 'Future Standard' –
Cigánytánc: B liga standard I.
helyezés,
Gála TE 'Future' – Spirit of the A felnõttek 2. helyezést értek el
Továbbá a felnõtt „A” csapat
Hawk: A liga latin mix I. Latin mix A ligában a Like That érdemelte ki a 2017-es eredméhelyezés.
címû koreográfiával.
nyei alapján a Magyar Kupát.

NÉGY GYÕZELMET TERVEZNEK A CSUTINÁL

 Kevéssel van túl felénél a sakkcsapatbajnokság az NB I B-ben.
A Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK egy pont elõnnyel vezet a
legnagyobb riválisa, a Szentgotthárd-Alsószölnöki STE elõtt. Ha
a táblapontokat néznénk, akkor lassan már bonthatnák a pezsgõt
a zalaiak, ám az idei szezontól a meccspontok számítanak, így
végig figyelnie kell a Csutinak. A meccspontok számítanak, a táblapontoknak másodlagos a szerepe.
Elégedett vagyok a csapat teljesítményével – értékelt Horváth
Tamás, a Csuti szakmai igazgatója, játékosa. – Az eddigi fordulók
során akadtak fölényes – két 8:4-es
– sikerünk. Volt olyan találkozó,
amelyen jobban meg kellett küzdeni a gyõzelemért. Nem gyõzöm
hangsúlyozni, hogy számunkra
minden mérkõzésen a gyõzelem a
fontos. Az egyéni eredményeket
értékelve: az elsõ táblákon jól szerepeltünk. Horváth Ádám valamennyi mérkõzését megnyerte. Tõle el
is várjuk, profi sakkozó, nemrég Indiában teljesített jól. A többi játékosra sem panaszkodhatok, mindenki odateszi magát. Akad sajnos, amikor a gyõzelmi kényszer
vereséget szül, de javít a másik
táblán szereplõ sakkozónk. Egyértelmûen jövõre az NB I A-csoportjában kívánjuk folytatni. Itt a Bcsoportban is látszik, hogy az ifjúsági táblára igazolnunk kell. A felnõtteknél a zalai mag jól muzsikál
itt a B-csoportban, de itt is erõsítésre szorulunk majd.
– Említette, feljutás a cél. A
hátralévõ négy fordulóban há-

rom tartalékcsapat és az említett
Szentgotthárd
ellen
ülnek
asztalhoz…
– Nem lehet kihagyni a tartalékok ellen sem. Nem tudni, hogy
milyen csapattal ülnek asztalhoz.
Ha az elsõ csapatot jól állítják ki,
bizony a tarcsiba csúszók bizonyítani akarnak és meglepetést okozhatnak. Ennek ellenére úgy vélem, a Szentgotthárd elleni utolsó
elõtti fordulóban dõl el a bajnoki
cím. Nem tudjuk, ellenfelünk men-

nyire komolyan gondolja az Acsoportot. Többször szerepeltettek légiósokat, ami azt jelenti,
hogy nincsenek híján az anyagiaknak. Nekünk nem velük kell foglalkoznunk, hanem magunkkal.
Hozni kell a hátralévõ négy mérkõzést, és akkor nem lehet gond a
feljutással.
– Ha meglesz a feljutás, mi
következik utána?
– Áttekintjük az anyagi lehetõségeinket, és minden bizonnyal
vállaljuk a magasabb osztályt.
Anyagiak terén az idei idényben
kicsit tartalékoltunk a következõ
szezonra. Az NB I A-csoportja
nem lesz sétagalopp, ott is gyõzelmeket kell szerezni. Igaz, ott még
nem tartunk, de nagyon bízom a
feljutásunkban.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
MAFC–Zalakerámia ZTE KK
72-96 (16-19, 22-23, 17-24, 17-30)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
PEAC Pécs–ZTE NKK
79-88 (25-19, 22-21, 13-21, 19-27)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Pécs.
ZTK FMVas–Balogunyom 8:0 (3752-3101)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE ZÁÉV TK–Ipartechnika Gyõr 6:2 (3320-3203)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
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